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Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego 

público, por tempo indeterminado, de dois assistentes operacionais área de 

actividade: calceteiro/pedreiro 

 

 

Resultados da Prova Prática de Conhecimentos 

 

 

CANDIDATOS 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Almiro Coelho Almeida 13,00  valores 

António José Pinto Alves  8,00  valores 

António Manuel Silva Santos 12,00  valores 

 
Consideram-se excluídos do procedimento os candidatos que obtiveram neste método de selecção 

uma valoração inferior a 9,5 valores. 

Os candidatos aprovados serão convocados, oportunamente, para a realização do método de 

selecção da Avaliação Psicológica.  

 

Município de S. João da Madeira, 27 de Abril de 2010 

 

 

 

O Presidente do Júri 
 
 
 

Sofia Rocha 
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Acta nº 3 
 
--- Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, reuniu o Júri do procedimento 

concursal acima mencionado, constituído por Carla Sofia Santos Rocha, Chefe de Divisão 

Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos – Presidente do Júri, Marisel Sousa Pinho, 

Técnica Superior e Adelson José A. Oliveira, Técnico Superior, a fim de deliberar sobre as 

classificações a atribuir aos candidatos relativamente ao método de selecção da Prova Prática de 

Conhecimentos. ------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para cada candidato foi elaborada uma ficha de avaliação deste método de selecção, que fará 

parte integrante deste processo. -------------------------------------------------------------------------- --- 

Assim, decidiu o júri atribuir as seguintes classificações aos candidatos: 

 

CANDIDATOS 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Almiro Coelho Almeida 13,00  valores 

António José Pinto Alves  8,00  valores 

António Manuel Silva Santos 12,00  valores 

 
--- Consideram-se excluídos do procedimento os candidatos que obtiveram neste método de 

selecção uma valoração inferior a 9,5 valores. --------------------------------------------------------------- 

--- E não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. --------- 

Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelos membros do Júri. --------- 

 

O Júri 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 


